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ZÁKLADNÉ TERMÍNY A ÚLOHY PRE ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ ČASTI 
ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2022/2023 

(podľa organizačnej smernice SMERPR_2022 s účinnosťou od 1.10.2022) 

Termín Zodpovedný Úloha 

Do 18.10. 2022 

Žiak 4. ročníka a 
druhého ročníka 
nadstavbovej dennej 
a diaľkovej formy štúdia 

Výber témy projektu a konzultanta- nahlásenie príslušnému 
konzultantovi (učiteľ OP, majster OV, u žiakov na cudzích 
pracoviskách hlavný MOV) s doložením návrhom štruktúry projektu. 

Do 21.10.2022 Konzultant  Predloženie zoznamu vlastných projektov príslušnej PK. 

Do 11.11.2022 Majstri OV 
Príprava  zadaní  komplexných úloh pre PČ OZ MS a ich 
predloženie hlavným MOV. 

Do 16.11. 2022 Hlavný majster OV Predloženie komplexných úloh na prerokovanie príslušnej PK. 

Do 30.11.2022 Vedúci  PK   Prerokovanie komplexných úloh PK a ich predloženie ZR.  

Do 16.12.2022 Riaditeľka školy Schválenie komplexných úloh pre PČ OZ MS predložených ZR. 

Do 27.1.2023 

Žiak 4. ročníka a 
druhého ročníka 
nadstavbovej dennej 
a diaľkovej formy 
štúdia 

Odovzdanie vlastného projektu príslušnému konzultantovi. 

Február 2023 

Žiak 4. ročníka a 
druhého ročníka 
nadstavbovej dennej 
a diaľkovej formy štúdia 

Školské kolo SOČ – prezentácia projektov žiakov dennej formy 
štúdia, pričom žiak a školský konzultant majú povinnosť zúčastniť sa 
s projektom /praktická časť + predpísaná písomná časť/ školského 
kola SOČ 
Presný termín SOČ navrhne koordinátor SOČ. 

Do 1.3.2023 

Žiak 4. ročníka a 
druhého ročníka 
nadstavbovej dennej 
a diaľkovej formy štúdia 

1.Úpravy vlastného projektu na základe pokynov zo školského kola 
SOČ a Predloženie žiadosti o uznanie projektu pre PČ OZ MS 
konzultantovi. 

 

Konzultant 2. Vypracuje hodnotenie vlastného projektu  

Do 15.3.2023 PK Prerokovanie predložených vlastných projektov. 

Do 24.3.2023 ZR Vyjadrenie sa k žiadosti o uznanie projektu pre PČ OZ MS. 

Do 31.3.2023 Riaditeľka školy Schválenie žiadosti o uznanie projektu pre PČ OZ MS. 

Do 30.4.2023 Predseda PMK 
Schválenie komplexných úloh a vlastných projektov pre PČ OZ 
MS. 

Máj 2023 

Žiak 4. ročníka a 
druhého ročníka 
nadstavbovej dennej 
a diaľkovej formy štúdia  

PČ OZ MS (obhajoba vlastných projektov a riešenie komplexných 
úloh) 
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KRITÉRIA HODNOTENIA ÚLOH PČOZMS 
 
Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami 
výučby podľa konkrétneho odboru. 
 
Kritéria hodnotenia komplexnej úlohy:  
a) pochopenie úlohy, 
b) analýza úlohy, 
c) voľba postupu, 
d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, 
e) organizácia práce na pracovisku, 
f) dodržiavanie zásad BOZP, 
g) ochrana životného prostredia, 
h) výsledok práce. 

 
Kritéria hodnotenia projektu: 
Komplexná odborná práca alebo projekt sa rieši počas štúdia individuálne alebo v tíme. Práca je 
obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe. 
Kritériá:  
a) odborná úroveň projektu, 
b) grafická úroveň projektu, 
c) vlastná obhajoba autora – úroveň prezentácie, 
d) používanie odbornej terminológie, 
e) využitie odbornej literatúry, 
f)  využitie v praxi. 

 

 

 


